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§ 88 Dnr 2020-00538  

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022 - 2040, 
samrådshandling 

Sammanfattning 

Region Skåne genomför samråd för Regionplan för Skåne 2022–2040 
mellan den 1 december 2020 – 30 april 2021. Regionplanen har ett 
långsiktigt regionalt perspektiv och ska sammanfatta hela Skånes samlade 
vilja och förutsättningar för utveckling av de fysiska strukturerna. Genom 
planens mål, utvecklingsinriktningar och tematiska fördjupningar redovisas 
hur samhällsutvecklingen ska ske. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2021-04-14 
Regionplan för Skåne 2022–2040, Samrådshandling  
Bilaga Yttrande kring Regionplan för Skåne, Familjen Helsingborg,  
 

Ärendet 

Region Skåne har tagit fram ett förslag till Regionplan för Skåne 2022–
2040. Efter en ändring i 7 kapitlet i Plan- och bygglagen (PBL) om regional 
planering har Region Skåne nu ansvar för att ta fram en regionplan för 
Skåne. Planen ska vara vägledande för beslut i den efterföljande 
kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning 
av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det 
långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som 
kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Regionplanen är där med den första som tas fram för Skåne. I regionplanen 
lyfts det fram att ”Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa grunden för 
en samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och 
näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela 
Skåne”. Med dagens möjlighet till rörlighet för människor, varor, information, 
tjänster och kapital skapas nya förutsättningar och behov som kräver andra 
sätt att planera. Att se förbi de kommunala gränserna i större perspektiv gör 
att möjligheterna vidgas och förhållandena för exempelvis infrastruktur, 
grönstruktur, klimatfrågorna ses i ett helhetsperspektiv.  

Regionplanen har en övergripande regional utvecklingsstrategi – det öppna 
Skåne 2030, med målet att stärka Skånes utveckling kring flerkärnighet i 
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arbetsmarknaden och som bostadsregion. Utifrån detta har sex 
planeringsstrategier tagits fram; 

• Utveckla flerkärnighet och stärka samspel mellan stad och land 

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 

• Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med 
tillgång till rekreation 

• Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och 
vattenanvändning 

• Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning 

• Stärka Skånes relationer med omvärlden. 

Regionen vill ha in synpunkter på planen utifrån bland annat  

• flerkärnighetens roll med dess olika kärnor och tillväxtmotorer 

• relevansen av planeringsstrategier och principer och hur de kan 
utgöra bättre stöd till kommunerna 

• kartornas detaljeringsgrad och mellankommunal relevans för att 
utgöra stöd 

• kommunens delregionala sammanhang, dess förutsättningar och 
dess utmaningar  

 

 

Kommentarer 

Nedan presenteras kommentarer på regionplaneförslaget utifrån de 
synpunkter som regionen pekat ut de vill ha in synpunkter kring.  

Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och önskar ett fortsatt gott 
samarbete i de regionala frågorna som berör kommunen.  

Flerkärnighetens roll - Bjuvs kommun önskar en fördjupad diskussion i 
regionplanen kring verksamhetsetableringar och vilka konsekvenser det ger 
för kommunerna. Detta i enlighet med ett av regionplanens angivna syften. 
Ett syfte med regionplanen borde vara att överbrygga mellanrummet mellan 
regionalt tillväxtarbete och kommunernas översiktsplanearbete.  

Flerkärnighetens roll/ planeringsstrategier som utgör stöd - Vidare vill 
kommunen lyfta fram att det saknas uttalade bostadsförsörjningsmål för 
såväl nordvästra Skåne som våra lokalt utpekade kärnor. Kommunen 
önskar se en dialog med regionen över målbilder utefter kommunens 
förväntade befolkningsutveckling så att det finns en samstämmighet i de 
effekterna som planeras för inom kommunen och som sedan återfinns i 
regionplanen. 

Planeringsstrategier som utgör stöd - Bjuvs kommun efterfrågar 
ställningstagande i regionplanen kring bland annat miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft, vatten och buller och riksintressen men även andra frågor 
som behöver hanteras i översiktsplanearbetet. Detta för att på en regional 
nivå kunna hitta lämpliga synsätt och målsättningar för en långsiktig 
utvecklingsinriktning som kan ge stöd och värdefull kunskap till 
kommunerna och dess åtagande i dessa frågor. 
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Bjuvs kommun vill att regionen förtydligar vilken roll och status regionplanen 
kommer få i relation till kommunernas översiktliga planering och på vilket 
sätt regionplanen riskerar att inskränka kommunernas möjlighet att 
genomföra sin egen planering i de fall regionplanen tillskrivs överordnande 
eller styrande egenskaper i samband med prövning hos Länsstyrelsen, 
tillståndsgivning eller prövning i domstol, i enskilda ärenden. Kommunen vill 
särskilt framföra den farhåga som finns kopplad till att regionplanens 
fastställande riskerar att begränsa eller påverka det kommunala självstyret 
negativt. 

 

 

 

Kommentarer utifrån Familjen Helsingborgs yttrande 

Bjuvs kommun samverkar i nätverket för Familjen Helsingborg. Ett 
gemensamt yttrande är framtaget och Bjuvs kommunen delar synpunkterna 
som framförs i yttrandet. Kommunen vill ändock lyfta fram några punkter 
som även återfinns i Familjen Helsingborgs yttrande. 

Mellankommunal relevans för att utgöra stöd - Den strukturplan som är 
framtagen i nätverket anser kommunen är en värdefull framtidsbild av hur 
kommunerna ska utvecklas. Bjuvs kommun vill särskilt lyfta fram att det 
anses viktigt att regionplanen följer strukturplanen för Familjen Helsingborg. 
I regionplanen finns vissa skiljaktigheter i bland annat grönstruktur, 
infrastruktur och kollektivtrafik som med fördel kan nyttjas och arbetas in i 
regionplanen.  

Kommunens delregionala sammanhang - Kommunen ser det som viktigt att 
vägar som är prioriterade infrastruktursatsningar inom Familjen Helsingborg 
likaså inom kommunens planering återfinns i regionplanen. Den nya vägen 
för sträckningen lv. 109 mellan Ekeby – Kågeröd är ett exempel som 
kommunen vill lyfta fram. 

Kartornas detaljeringsgrad - Den karta som finns redovisad i regionplanen 
skulle må bra av att endast innehålla en strukturell nivå. Detta för att 
tydliggöra framtids- och visionsperspektivet bättre. Kartan skulle då bli mer 
lättuppfattad och överskådlig. 

 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot regionplaneförslaget. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget, att ställa sig bakom det 
gemensamma yttrandet från Familjen Helsingborg samt översända dessa till 
Region Skåne. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget, att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet från Familjen 
Helsingborg samt översända dessa till Region Skåne. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Region Skåne, region@skane.se, ange dnr: 2019-RU000065 
Planeringschef 
Planarkitekt 
Diariet 
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